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De ondergetekende:

mr. Frank Jan Oranje, notaris te 's-Gravenhalte, verklaart over de statuten van de vereniging

met volledige rechtsbevoegdheid: Vakcentrale voor Professionals, statutair gevestigd te

's-Gravenhalte (de "Statuten"), naar zijn beste weten het volgende:

(i) de Statuten luiden overeenkomstig de aan deze verklaring gehechte tekst;

(ii) de Statuten zijn voor het laatst gewijzigd bij akte van statutenwijziging, verleden voor

mr. Frank Jan Oranje, voornoemd, op 28 maart 2014.

Getekend te 's-Gravenhalte op 31 maart 2014.
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Versie 28 maart 2014

STATUTEN

per 28 maart 2014

van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid:

Vakcentrale voor Professionals,

gevestigd te 's-Gravenhalte

STATUTEN.

Begripsbepalingen.

Artikel 1.

In de statuten wordt verstaan onder:

a. aangesloten organisaties: direct of indirect aangesloten verenigingen, die als

uitgangspunt hebben dat zij werknemers en/of zelfstandigen organiseren

vanuit een professionele achtergrond. Onder werknemers en zelfstandigen

worden mede verstaan degenen die niet, of niet meer, aan het arbeidsproces

deelnemen;

b. afdeling: de organisatorische verbanden waarin de Leden van de vakcentrale

zijn ingedeeld, ingevolge artikel 15;

c. Algemeen Bestuur: het bestuur van de vakcentrale, als bedoeld in artikel 21;

d. Algemene Vergadering: het orgaan dat wordt gevormd door afgevaardigden,

die door en uit de Leden worden gekozen, zoals bedoeld in artikel 39 van Boek

2 van het Burgerlijk Wetboek, als bedoeld in artikel 12;

e. bestuurslid: lid van het Algemeen Bestuur;

f. Lid: een vereniging die aan de gestelde voorwaarden voor lidmaatschap van

artikel 6.2 voldoet en waarvan de Algemene Vergadering tot toelating als

zodanig heeft besloten. Wanneer in deze statuten van 'Leden' wordt

gesproken, wordt hiermee bedoeld het meervoud van Lid;

g. leden van het Lid: de natuurlijke personen die direct bij het Lid zijn

aangesloten en de natuurlijke personen die direct of indirect bij

ledenverenigingen van het Lid zijn aangesloten;

h. vakcentrale: de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Vakcentrale voor

Professionals.

Naam en zetel.

Artikel 2.

2.1. De vereniging draagt de naam: Vakcentrale voor Professionals.

2.2. Zij heeft haar zetel in de gemeente 's-Gravenhalte.

Karakter en structuur.

Artikel 3.
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3.1. De vakcentrale is een onafhankelijke vakcentrale, waarbij beroepsgroepen,

belangen- en vakverenigingen direct of indirect zijn aangesloten. De

vakcentrale behartigt primair de directe belangen van de aangesloten

organisaties. De vakcentrale heeft bijzondere aandacht voor afzonderlijke

functie-, beroeps- en inkomensgroepen. De vakcentrale heeft geen

levensbeschouwelijke of politiek-ideologische achtergrond.

3.2. De vakcentrale zal haar doelen trachten te bereiken binnen de kaders van een

door de Algemene Vergadering vastgestelde structuur.

Doel.

Artikel 4.

4.1. De vakcentrale stelt zich ten doel:

a. de gemeenschappelijke belangen van de aangesloten organisaties te

behartigen;

b. de sociale, economische en maatschappelijke belangen van de bij haar

aangesloten organisaties aangesloten werknemers te behartigen.

4.2. De vakcentrale respecteert de autonomie van de aangesloten organisaties.

Middelen.

Artikel 5.

De vakcentrale tracht het in artikel 4 omschreven doel te bereiken door:

a. het komen tot bindende afspraken tussen de Leden met betrekking tot het

gezamenlijke en het door elk afzonderlijk Lid te voeren beleid;

b. het vertolken van standpunten;

c. het vertegenwoordigen van de door de Leden vertegenwoordigde werknemers,

onder andere bij overleg met werkgevers, werkgeversorganisaties,

werknemersorganisaties, de overheid, politieke en maatschappelijke

organisaties op het daartoe geëigende niveau, waaronder landelijk, regionaal

en internationaal;

d. het bijdragen tot de verwezenlijking van vertegenwoordiging van door de

Leden vertegenwoordigde werknemersgroeperingen door die Leden elk voor

zich;

e. de aanwijzing van vertegenwoordigers in vertegenwoordigde organen;

f. het bevorderen van onderling overleg en samenwerking tussen de Leden;

g. het bevorderen van onderling overleg en samenwerking met soortgelijke

organisaties;

h. het bevorderen van samenwerking met organisaties voor toekomstig

werkenden, organisaties van vrijwilligers en organisaties voor personen die de

arbeidsmarkt hebben verlaten;
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i. het bevorderen van onderlinge hulp en bijstand door de Leden;

j. het doen van studies, publicaties, het organiseren van vergaderingen,

congressen, opleidingen en dergelijke;

k. het oprichten en in stand houden van aan de vakcentrale verbonden

instellingen;

I. andere wettige middelen.

Lidmaatschap.

Artikel 6.

6.1. De vakcentrale kent Leden en buitengewone leden.

6.2. Lid van de vakcentrale kunnen verenigingen zijn die aan de volgende

voorwaarden voldoen:

a. die zich ten doel stellen de sociaal-economische belangen van hun

leden als werknemers te behartigen en van hun leden een zodanige

financiële bijdrage krijgen dat daardoor in voldoende kwalitatieve

personele ondersteuning kan worden voorzien en de kwaliteit en

continuiteit van de belangenbehartiging zijn gewaarborgd;

b. die statutair de mogelijkheid hebben als cao-partij op te treden en

bestendig contractpartner zijn bij collectieve arbeidsonderhandelingen;

c. die het karakter en doel van de vakcentrale alsmede het vigerende

beleidsplan onderschrijven.

6.3. Het lidmaatschap van de vakcentrale is niet verenigbaar met een aansluiting

bij een andere vakcentrale of een werkgeversorganisatie. De Algemene

Vergadering kan tijdelijk ontheffing verlenen.

6.4. Buitengewoon lid kan zijn een rechtspersoon die niet voldoet aan de

voorwaarden van artikel 6.2 en die als zodanig na aanmelding door de

Algemene Vergadering is geaccepteerd.

6.5. Het bepaalde in deze statuten omtrent het einde van het lidmaatschap is

zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing op het buitengewoon

lidmaatschap.

6.6. Buitengewone leden hebben alleen de rechten die in het huishoudelijk

reglement uitdrukkelijk aan hen zijn toegekend.

6.7. Waar in deze statuten of krachtens deze statuten vastgestelde reglementen

wordt gesproken over Leden en lidmaatschap zijn daaronder niet begrepen de

buitengewone leden en hun lidmaatschap, tenzij anders is bepaald.

Aanmelding en toelating.

Artikel 7.

7.1. De aanvraag om toelating tot het lidmaatschap moet schriftelijk bij het
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Algemeen Bestuur worden ingediend.

7.2. Over de toelating van Leden besluit de Algemene Vergadering in de

eerstvolgende vergadering.

Einde van het lidmaatschap.

Artikel 8.

Het lidmaatschap eindigt:

a. doordat het Lid ophoudt te bestaan;

b. door opzegging door het Lid, met inachtneming van artikel 9;

c. door opzegging door de vakcentrale, met inachtneming van artikel 10;

d. door ontzetting, met inachtneming van artikel 11.

Einde van het lidmaatschap: opzegping door het Lid.

Artikel 9.

9.1. Het lidmaatschap kan door het Lid worden beëindigd door opzegging tegen het

einde van het kalenderjaar met inachtneming van een opzeggingstermijn van

ten minste zes maanden. Dit geldt eveneens indien een Lid zijn lidmaatschap

wenst te beëindigen omdat zijn verplichtingen van geldelijke aard, op grond

van een door de Algemene Vergadering genomen besluit, zijn verzwaard.

Indien opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot

het einde van het volgende kalenderjaar.

9.2. De financiële verplichtingen blijven voor het geheel door het Lid verschuldigd

tenzij door de Algemene Vergadering ontheffing wordt verleend.

Einde van het lidmaatschap: opzegging door de vakcentrale.

Artikel 10.

10.1. Opzegging door de vakcentrale is mogelijk:

a. wanneer een Lid heeft opgehouden aan de vereisten door de statuten

aan het lidmaatschap gesteld te voldoen;

b. wanneer in redelijkheid en billijkheid van de vakcentrale niet gevergd

kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

10.2. a. Een voorstel tot opzegging door de vakcentrale moet ten minste één

maand voor de dag waarop de vergadering van de Algemene

Vergadering, waarin het voorstel wordt behandeld, wordt gehouden

aan het betrokken Lid alsmede aan de andere aangesloten Leden

schriftelijk worden medegedeeld met vermelding van de reden die tot

het voorstel heeft geleid, alsmede de termijn van opzegging.

b. Opzegging geschiedt door de Algemene Vergadering.

c. Opzegging geschiedt tegen de laatste dag van een kalendermaand.

d. De financiële verplichtingen blijven voor het geheel door het Lid
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verschuldigd tenzij door de Algemene Vergadering ontheffing wordt

verleend.

Einde van het lidmaatschap: ontzettinq.

Artikel 11.

11.1. Ontzetting is mogelijk:

a. wanneer een Lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten

van de vakcentrale handelt;

b. wanneer een Lid de vakcentrale op onredelijke wijze benadeelt.

11.2. a. Ontzetting geschiedt door het Algemeen Bestuur. Het betrokken Lid

alsmede de andere Leden worden ten spoedigste van dat

5/16

bestuursbesluit met opgave van redenen in kennis gesteld.

b. Een besluit dienaangaande wordt genomen met gewone meerderheid

van het gezamenlijk aantal stemmen van de leden van het Algemeen

Bestuur om het even of zij allen ter vergadering zijn verschenen of

niet.

c. Bij de besluitvorming aangaande ontzetting heeft het lid van het

Algemeen Bestuur dat is voorgedragen door het Lid dat met ontzetting

is bedreigd, geen stemrecht.

d. Van het bestuursbesluit wordt, onder opgave van redenen, mededeling

gedaan in de eerstkomende vergadering van de Algemene

Vergadering.

e. Tegen zodanig besluit staat binnen één maand na ontvangst van de

kennisgeving van het besluit beroep op de Algemene Vergadering

open.

f. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het

betrokken Lid geschorst.

g. Het Lid dat om deze reden geschorst is, mist het stemrecht en heeft

geen toegang tot de Algemene Vergadering behalve gedurende de

behandeling van het betreffende agendapunt tijdens de vergadering

waarin het beroep dient en hij is bevoegd daarover het woord te

voeren.

Algemene Veraaderinq.

Artikel 12.

12.1. Alle bevoegdheden, die niet door de wet of de statuten aan andere organen

zijn opgedragen, komen toe aan de Algemene Vergadering. De Algemene

Vergadering kan zich in de uitoefening van zijn taken laten bijstaan door, door

hem in te stellen, commissies en kan besluiten tot het machtigen van een of
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meer bestuursleden om bepaalde bevoegdheden uit te oefenen.

12.2. De Algemene Vergadering bestaat uit afgevaardigden van de afdelingen. Ieder

der afdelingen wordt in de Algemene Vergadering vertegenwoordigd door

daartoe bevoegde afgevaardigden, welk aantal afhankelijk is van het (totale)

aantal leden van het Lid dat deel uitmaakt van de afdeling. De afdeling wordt

per tienduizend (10.000) leden of een gedeelte daarvan in de Algemene

Vergadering vertegenwoordigd door één afgevaardigde. Het maximaal aantal

afgevaardigden per afdeling is drie (3). Voor elke afgevaardigde moet door de

afdeling een plaatsvervanger worden aangewezen.

12.3. a. De Algemene Vergadering komt ten minste tweemaal per jaar bijeen,

namelijk eenmaal in de eerste helft en eenmaal in de tweede helft van

het kalenderjaar. De Algemene Vergadering komt voorts bijeen

wanneer het Algemeen Bestuur dit nodig oordeelt.

b. Vergaderingen van de Algemene Vergadering worden bijeengeroepen

door het Algemeen Bestuur.

c. Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal

afgevaardigden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende

gedeelte van de maximaal in de Algemene Vergadering uit te brengen

stemmen, wordt door het Algemeen Bestuur de Algemene Vergadering

bijeengeroepen op een termijn van niet langer dan vier weken.

12.4. Uiterlijk twee dagen voor de dag waarop een Algemene Vergadering zal

worden gehouden dient een schriftelijke opgave van de namen van degenen

die als afgevaardigden zullen optreden in het bezit te zijn van het Algemeen

Bestuur.

12.5. De vergaderingen van de Algemene Vergadering worden bijgewoond door het

Algemeen Bestuur. Zij worden geleid door de voorzitter van het Algemeen

Bestuur of door een daartoe door het Algemeen Bestuur aangewezen

plaatsvervanger.

12.6. Tot de vergadering van de Algemene Vergadering hebben toegang de

afgevaardigden van de afdelingen, tenzij het betrokken Lid geen toegang heeft

op grond van het bepaalde in artikel 11.2 sub g. Een Lid van een afdeling met

meerdere Leden heeft voorts toegang tot de vergadering van de Algemene

Vergadering wanneer de afgevaardigden) van deze afdeling niet rechtstreeks

afkomstig is/zijn van dit Lid. Voorts worden toegelaten andere personen die

door het Algemeen Bestuur zijn uitgenodigd.

12.7. De oproeping, agenda en bijbehorende stukken voor een vergadering van de

Algemene Vergadering worden, voor zover in deze statuten niet anders is
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bepaald, ten minste veertien dagen voor de dag waarop de Algemene

Vergadering zal bijeenkomen, verzonden. Een éénstemmig schriftelijk besluit

van alle aangewezen afgevaardigden, zoals hierna bedoeld in artikel 13.2 sub

a, ook al zijn dezen niet in vergadering bijeen, heeft, mits het bestuur

daarover vooraf in kennis is gesteld, dezelfde status als een besluit van de

Algemene Vergadering.

Algemene Vergadering: besluitvorming in vergadering.

Artikel 13.

13.1. Het aantal stemmen van een stemgerechtigde afgevaardigde bij de

besluitvorming van de Algemene Vergadering is bepaald naar het getal van het

(totale) aantal leden van het Lid dat deel uitmaakt van de betreffende afdeling

per één januari van het lopende kalenderjaar en wel als volgt:

- tot en met eenhonderdduizend (100.000) leden vertegenwoordigen

elke vijfduizend (5.000) leden of minder één (1) stem;

- boven eenhonderdduizend (100.000) leden vertegenwoordigen elke

tienduizend (10.000) leden of minder één (1) stem.

13.2, a. Elke afdeling brengt haar stemmen) ter vergadering uit door een

daartoe door haar aangewezen afgevaardigde, behorende tot de

afvaardiging van de betrokken afdeling. Bij diens ontstentenis kan de

afdeling een andere afgevaardigde of een plaatsvervanger aanwijzen.

b. Elke stemgerechtigde afgevaardigde kan in de Algemene Vergadering

zijn stem uitbrengen bij schriftelijke volmacht. De volmacht dient

alsdan geldig te zijn voor alle stemmingen ter vergadering. Slechts

stemgerechtigde afgevaardigden van andere afdelingen kunnen

optreden als gevolmachtigden. Een stemgerechtigde afgevaardigde van

een afdeling kan slechts voor één andere afdeling stem uitbrengen bij

volmacht.

13.3. Voor het nemen van besluiten ingevolge artikel 13.5 sub a en sub b is een

gewone meerderheid van stemmen van stemgerechtigde afgevaardigden, om

het even of zij ter vergadering vertegenwoordigd zijn of niet, vereist.

13.4. Voor het nemen van alle overige in de statuten genoemde besluiten welke

besluitvorming van de Algemene Vergadering vereisen, is drie vierde (3/4) van

het gezamenlijk aantal uit te brengen stemmen van stemgerechtigde

afgevaardigden, om het even of zij ter vergadering vertegenwoordigd zijn of

niet, vereist, met dien verstande dat het is uitgesloten dat één afgevaardigde

de besluitvorming zelfstandig kan bepalen.

13.5. a. Stemming over zaken geschiedt mondeling, tenzij de Algemene
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Vergadering in een bepaald geval anders besluit.

b. Stemming over personen geschiedt schriftelijk, door middel van

ongetekende, gewaarmerkte stembriefjes, tenzij de Algemene

Vergadering in een bepaald geval anders besluit. Benoemd dan wel

gekozen zijn de kandidaten die de meeste stemmen op zich zien

uitgebracht. Bij staking van stemmen tussen twee of meer kandidaten

die de meeste stemmen op zich hebben verenigd, moet worden

herstemd tussen deze kandidaten. Indien ook bij herstemming de

stemmen staken, beslist het lot.

c. Indien over enig voorstel geen stemming wordt verlangd, wordt het

geacht te zijn aanvaard.

d. Bij stemmingen uitgebrachte blanco stemmen worden geacht niet te

zijn uitgebracht.

e. Besluiten van de Algemene Vergadering zijn bindend voor de Leden,

zowel tegenover de vakcentrale zelf als tussen de Leden onderling,

tenzij conform artikel 13.4 anders wordt besloten.

13.6. De Algemene Vergadering kan besluiten, welke onder het stemregime van

artikel 13.4 vallen, onverbindend verklaren.

13.7. De Algemene Vergadering kan onderwerpen welke niet onder het stemregime

van artikel 13.4 vallen onder dit regime brengen.

Artikel 14.

14.1. Op een vergadering die in de eerste helft van het verenigingsjaar wordt

gehouden, stelt de Algemene Vergadering het door het Algemeen Bestuur

opgestelde financieel verslag over het afgelopen verenigingsjaar vast.

De Algemene Vergadering besluit niet over de vaststelling van het financieel

verslag dan nadat kennis is genomen van het verslag van zijn bevindingen ter

zake van de door het Algemeen Bestuur aangewezen registeraccountant.

14.2. Op een vergadering die in de tweede helft van het verenigingsjaar wordt

gehouden, beslist de Algemene Vergadering over:

a. de vaststelling van de in artikel 29 genoemde bijdragen;

b. de vaststelling van de begroting betreffende het eerstvolgende

verenigingsjaar.

Afdelingen: algemeen.

Artikel 15.

15.1. De Leden van de vakcentrale zijn ingedeeld in afdelingen, waarvan het aantal

en de indeling, met inachtneming van het hierna in dit artikel bepaalde, door

de Algemene Vergadering worden vastgesteld.
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15.2. Leden met een ledenaantal van ten minste eenduizend (1.000) leden hebben

het recht om zelfstandig een afdeling te vormen. Leden met een ledenaantal

van minder dan eenduizend (1.000) leden worden door de Algemene

Vergadering ingedeeld in één afdeling.

15.3. Een door het Lid zelfstandig gevormde afdeling wordt aangeduid met de naam

van dat Lid. Een afdeling die wordt gevormd door meerdere Leden, wordt

aangeduid met de door de Algemene Vergadering gegeven naam aan deze

afdeling.

15.4. De Algemene Vergadering kan besluiten tot opheffing van een afdeling.

15.5. Een afdeling heeft geen rechtspersoonlijkheid.

Afdelingsbestuur en afdelinasveraaderina van een door het Lid zelfstandicLaevormde

afdeling.

Artikel 16.

16.1. Het afdelingsbestuur van een door het Lid zelfstandig gevormde afdeling wordt

gevormd door het bestuur van dat Lid. Het bepaalde in artikel 17 geldt niet

voor dat afdelingsbestuur.

16.2. De afdelingsvergadering van een door het Lid zelfstandig gevormde afdeling

wordt gevormd door de algemene vergadering van dat Lid. Het bepaalde in

artikel 19 geldt niet voor die afdelingsvergadering.

Afdelingsbestuur van een afdelin4 met meerdere Leden: samenstelling, benoeming en

defungeren.

Artikel 17.

17.1. Het afdelingsbestuur van een afdeling met meerdere Leden bestaat uit een

door het afdelingsbestuur vast te stellen aantal natuurlijke personen. Een

niet-voltallig afdelingsbestuur behoudt zijn bevoegdheden.

17.2. De afdelingsbestuursleden worden benoemd door de afdelingsvergadering uit

de leden van de afdelingsleden.

17.3. Bij afdelingsreglement kunnen nadere regels aangaande de samenstelling,

benoeming en defungeren van het afdelingsbestuur worden gegeven.

Afdelingsbestuur: besluitvorming.

Artikel 18.

18.1. Van het verhandelde in de vergaderingen van het afdelingsbestuur worden

door de secretaris van het afdelingsbestuur of door de daartoe door de

voorzitter van de vergadering aangewezen persoon notulen opgesteld.

18.2. Bij afdelingsreglement kunnen nadere regels aangaande de vergaderingen van

en de besluitvorming door het afdelingsbestuur worden gegeven.

18.3. Een afdelingsbestuur is gehouden om met betrekking tot zaken die mede de
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belangen van de vakcentrale of van één of meer andere afdelingen raken,

vooraf overleg te plegen met het Algemeen Bestuur of de betrokken

afdelingsbesturen.

18.4. Aan een afdelingsbestuur komt ten aanzien van de vakcentrale slechts

vertegenwoordigingsbevoegdheid toe voor zover deze bij schriftelijke volmacht

door het Algemeen Bestuur is toegekend.

Afdelingsvergadering van een afdeling met meerdere Leden: bijeenroeping, toegang

en besluitvormin4.

Artikel 19.

19.1. Afdelingsvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het afdelingsbestuur

zulks wenselijk oordeelt.

19.2. Een afdelingsvergadering wordt bijeengeroepen door het afdelingsbestuur. De

oproeping geschiedt schriftelijk.

19.3. Toegang tot de afdelingsvergaderingen van de afdeling hebben de Leden van

deze afdeling en de afdelingsbestuurders.

19.4. Ieder Lid van de afdeling dat niet geschorst is, is bevoegd tot het uitbrengen

van één stem. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

19.5. Bij afdelingsreglement kunnen nadere regels aangaande de bijeenroeping,

toegang en besluitvorming worden gegeven.

Afdelinasrealement.

Artikel 20.

20.1. Iedere afdeling is bevoegd een reglement op te stellen met betrekking tot

onderwerpen, die in deze statuten niet of niet volledig zijn geregeld.

20.2. Het afdelingsreglement mag niet in strijd zijn met deze statuten.

20.3. Een afdelingsreglement treedt eerst in werking nadat dit door het Algemeen

Bestuur is goedgekeurd.

Algemeen Bestuur: benoeming, schorsing en ontslag.

Artikel 21.

21.1. De vakcentrale heeft een Algemeen Bestuur, bestaande uit een door de

Algemene Vergadering vast te stellen aantal natuurlijke personen. De

bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering.

21.2. Het Algemeen Bestuur bestaat uit een voorzitter, een aantal nader door de

Algemene Vergadering vast te stellen vice-voorzitters, een secretaris, een

penningmeester en een aantal nader door de Algemene Vergadering vast te

stellen niet in functie benoemde bestuursleden. De functies van secretaris en

penningmeester kunnen in een persoon verenigd zijn. De voorzitter, secretaris

en penningmeester vormen, tezamen met een zodanig aantal van de overige
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bestuursleden als het Algemeen Bestuur zal bepalen, het dagelijks bestuur.

21.3. a. Een Lid van de vakcentrale met een ledental van ten minste

vijftienduizend (15.000) heeft het recht een voordracht te doen voor

de benoeming van twee (2) leden van het Algemeen Bestuur.

b. Leden met een ledental van minder dan vijftienduizend (15.000)

kunnen een combinatie vormen die resulteert in het recht een

voordracht te doen voor de benoeming van twee (2) leden van het

Algemeen Bestuur, mits de combinatie in totaal ten minste

vijftienduizend (15.000) leden telt.

c. De Algemene Vergadering kan in afzonderlijke gevallen en onder

daarbij te stellen voorwaarden, het ledental dat recht geeft op het doen

van een voordracht voor benoeming in het Algemeen Bestuur, lager

vaststellen dan het in dit lid sub a genoemde ledental van

vijftienduizend (15.000). In dat geval heeft het Lid het recht een

voordracht te doen voor de benoeming van één (1) lid in het Algemeen

Bestuur.

21.4. Leden met het recht een voordracht te doen voor benoeming op grond van het

bepaalde in artikel 21.3 dragen een natuurlijk persoon uit hun leden of uit

leden van hun leden voor. Van de gedane voordrachten kan de Algemene

Vergadering uitsluitend op zwaarwegende gronden en onder opgave van

redenen afwijken.

21.5. Elk Lid draagt voor het bestuurslid dat hij conform het bepaalde in artikel 21.4

heeft voorgedragen tevens een plaatsvervangend bestuurslid voor. Het

plaatsvervangend bestuurslid treedt in de rechten en plichten, maar niet

noodzakelijkerwijs in de functie, van het bestuurslid in het geval hij het

bestuurslid daadwerkelijk vervangt. Het bepaalde in artikel 21.4 ten aanzien

van afwijking van een dergelijke voordracht is van overeenkomstige

toepassing. Van de Leden die twee leden en dus twee plaatsvervangende leden

voordragen mag één plaatsvervangend lid de vergaderingen van het Algemeen

Bestuur ook bijwonen en daarin het woord voeren als de benoemde leden

aanwezig zijn. Het als zodanig aanwezige plaatsvervangende lid heeft geen

stem recht.

21.6. De Algemene Vergadering benoemt vervolgens de niet door de Leden

voorgedragen bestuursleden, onder wie de voorzitter. Tevens verdeelt de

Algemene Vergadering de overige functies over de benoemde bestuursleden.

21.7. Leden van het Algemeen Bestuur kunnen te allen tijde onder opgave van

redenen door de Algemene Vergadering worden geschorst en ontslagen. Indien
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een op voordracht van een Lid benoemd lid van het Algemeen Bestuur door

dat Lid voor schorsing of ontslag wordt voorgedragen, zal de Algemene

Vergadering bij zijn besluit alleen op zwaarwegende gronden van die

voordracht kunnen afwijken. Indien in het geval van schorsing van een lid van

het Algemeen Bestuur niet binnen drie maanden na het schorsingsbesluit tot

zijn ontslag is besloten eindigt de schorsing.

21.8. In bestuursvacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet-voltallig

Algemeen Bestuur blijft bevoegd.

Algemeen Bestuur: bezoldigde en niet-bezoldigde leden.

Artikel 22.

Leden van het Algemeen Bestuur kunnen een dienstverband met de vakcentrale

hebben. De bezoldiging en andere arbeidsvoorwaarden worden geregeld door een

commissie waarin uitsluitend niet-bezoldigde leden van het Algemeen Bestuur zitting

hebben, in een met deze bezoldigde leden af te sluiten arbeidsovereenkomst. Tot

bezoldigd lid van het Algemeen Bestuur kunnen ook worden benoemd personen die

geen lid zijn van een Lid, dan wel geen lid zijn van leden van die Leden.

Algemeen Bestuur: benoeming voor bepaalde tijd.

Artikel 23.

23.1. De benoeming van de bezoldigde leden van het Algemeen Bestuur geschiedt

telkens voor de duur van vijf jaar. Na afloop van deze periode zijn zij terstond

herbenoembaar. Bij tussentijds aftreden van een bestuurslid wordt het nieuwe

bestuurslid benoemd voor de periode van vijf jaar.

23.2. De benoeming van de niet-bezoldigde leden van het Algemeen Bestuur

geschiedt telkens voor de duur van drie jaar. Bij tussentijds aftreden van een

bestuurslid wordt het nieuwe bestuurslid benoemd voor de periode van drie

jaar.

Algemeen Bestuur: taak en bevoegdheden.

Artikel 24.

24.1. Het Algemeen Bestuur bestuurt de vakcentrale en is voorts belast met de

voorbereiding en de uitvoering van de besluiten van de Algemene Vergadering.

Het is voor zijn beleid verantwoording verschuldigd aan de Algemene

Vergadering. Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de

vakcentrale.

24.2. Het Algemeen Bestuur kan zich in de uitoefening van zijn taak doen bijstaan

door één of meer commissies of werkgroepen, welke aan het Algemeen

Bestuur verantwoording verschuldigd zijn voor wat betreft de hun opgedragen

taken en verantwoordelijkheden.
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24.3. Bij de besluitvorming door het Algemeen Bestuur heeft elk lid van het bestuur

één stem. Voor de besluitvorming is vereist een gewone meerderheid van het

gezamenlijk aantal stemmen van de leden van het bestuur, om het even of zij

ter vergadering zijn verschenen of niet, behoudens het bepaalde in artikel 24.5

en artikel 25.3.

24.4. De leden van het Algemeen Bestuur handelen zonder last of ruggespraak.

24.5. De agenda en de bijbehorende stukken van de vergadering van het Algemeen

Bestuur dienen ten minste drie dagen voor de datum waarop de vergadering

wordt gehouden in het bezit te zijn van de leden van het Algemeen Bestuur. In

spoedeisende gevallen kan van deze termijn worden afgeweken, zulks ter

beoordeling van de voorzitter of bij zijn ontstentenis van de secretaris. Het

Algemeen Bestuur besluit in dat geval met eenparigheid van stemmen of tot

behandeling van de daarbij behorende stukken kan worden overgegaan.

24.6. Besluitvorming door het Algemeen Bestuur is naast besluitvorming als hiervoor

vermeld tevens mogelijk door persoonlijk overleg middels enig

telecommunicatiemiddel, mits alle bestuursleden daarbij zijn betrokken en de

vereiste meerderheid wordt uitgebracht voor het voorstel, dat aan de orde is.

Daarnaast is besluitvorming door schriftelijke raadpleging, daaronder tevens

begrepen per faxbericht of elektronische post ('e-mail'), zonder persoonlijk

overleg eveneens mogelijk mits alle bestuursleden met unanimiteit van

stemmen met het aan de orde zijnde voorstel hebben ingestemd.

Algemeen Bestuur: bestuursleden.

Artikel 25.

25.1. Het Algemeen Bestuur, dan wel de voorzitter en de secretaris gezamenlijk

handelend, vertegenwoordigen met uitsluiting van ieder ander de vakcentrale.

Bij ontstentenis of belet van de voorzitter en/of secretaris worden zij

vervangen door een of meer door het Algemeen Bestuur uit zijn midden aan te

wijzen bestuursleden.

25.2. Het Algemeen Bestuur is bevoegd een bijzondere procuratie te verlenen aan

één of meer van zijn leden, die onder verantwoordelijkheid van het Algemeen

Bestuur de procuratie uitoefent (uitoefenen).

25.3. Het Algemeen Bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het

kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen of tot het sluiten van

overeenkomsten waarbij de vakcentrale zich als borg of hoofdelijk

medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot

zekerheid voor een schuld voor een derde verbindt.

Bestuursbesluiten ter zake van overeenkomsten als in dit lid bedoeld worden
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genomen met twee derden van het gezamenlijk aantal uit te brengen stemmen

van de stemgerechtigde leden, om het even of zij ter vergadering zijn

verschenen of niet. Alvorens het Algemeen Bestuur echter een overeenkomst

als bovenbedoeld kan aangaan, dient het betreffende bestuursbesluit daartoe

ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering.

Artikel 26.

26.1. Het Algemeen Bestuur is verplicht ter zake van het behartigen van belangen

van bepaalde werknemersgroeperingen tijdig overleg te plegen met het

bestuur van het betreffende Lid casu quo betreffende Leden.

26.2. De Leden houden het Algemeen Bestuur op de hoogte van hun

werkzaamheden voor zover deze van belang zijn voor de werkzaamheden van

de vakcentrale dan wel van één of meer van de andere Leden.

Artikel 27.

Het Algemeen Bestuur is verantwoordelijk voor de inhoud van de publicaties van de

vakcentrale.

Artikel 28.

28.1. Het Algemeen Bestuur Iaat zich in de uitoefening van zijn taak bijstaan door

een bureau.

28.2. De medewerkers van het bureau hebben een dienstverband met de

vakcentrale. Hun bezoldiging en andere arbeidsvoorwaarden worden geregeld

door het Algemeen Bestuur en worden vastgelegd in een individuele

arbeidsovereenkomst.

Geldmiddelen.

Artikel 29.

29.1. De geldmiddelen van de vakcentrale worden verkregen uit:

a. de jaarlijkse bijdragen van de Leden;

b. de bijdragen van de buitengewone leden;

c. andere baten.

29.2. Bij tussentijdse aanvang of beëindiging van het lidmaatschap door welke

oorzaak ook, is nochtans behoudens kwijtschelding door de Algemene

Vergadering, de bijdrage voor het volle kalenderjaar verschuldigd.

29.3. Het boekjaar en het verenigingsjaar vallen samen met het kalenderjaar.

29.4. De jaarlijkse bijdragen van de Leden in de kosten van de vakcentrale, als

bedoeld in artikel 29.1 sub a., worden berekend door die kosten welke jaarlijks

door de Algemene Vergadering in vaste bedragen worden uitgedrukt te

vermenigvuldigen met een getal gelijk aan het aantal leden van het Lid op een

januari van het betreffende jaar.
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29.5. Tot een bijdrage van de buitengewone leden, als bedoeld in artikel 29.1 sub b.,

wordt besloten door de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering kan

in het huishoudelijk reglement nadere regels stellen ten aanzien van de

vaststelling, hoogte en periodiciteit van deze bijdrage.

29.6. De Leden doen uiterlijk een maart van elk kalenderjaar opgave van hun

ledenbestand naar de toestand van een januari direct voorafgaand. De

Algemene Vergadering kan in het huishoudelijk reglement nadere eisen stellen

ten aanzien van de vastlegging van het ledenbestand.

Huishoudelijk reglement.

Artikel 30.

30.1. De Algemene Vergadering stelt een huishoudelijk reglement vast dat nadere

bepalingen bevat omtrent de inrichting en de werkwijze van de vakcentrale en

haar organen. Dit reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn

met de statuten.

30.2. Een voorstel tot vaststelling of wijziging van het huishoudelijk reglement moet

ten minste één maand voor de dag waarop de vergadering waarin het zal

worden behandeld aan de Leden worden meegedeeld.

30.3. De Algemene Vergadering besluit over de vaststelling en/of wijzigingen van het

huishoudelijk reglement.

Statutenwijziging.

Artikel 31.

31.1. Een voorstel tot wijziging van de statuten moet ten minste twee maanden voor

de dag waarop de vergadering van de Algemene Vergadering waarin het zal

worden behandeld wordt gehouden aan de Leden schriftelijk worden

medegedeeld.

31.2. In het geval niet aan de toezendingstermijn is voldaan kan een voorstel tot

wijziging van de statuten toch in behandeling worden genomen mits alle

aangewezen afgevaardigden in de Algemene Vergadering ter vergadering zijn

vertegenwoordigd en zij unaniem uitspreken tegen behandeling van het

betreffende voorstel geen bezwaar te hebben en overigens wordt voldaan aan

de eisen van artikel 42 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

31.3. Tot het doen verlijden van de akte van de statutenwijziging is ieder lid van het

Algemeen Bestuur bevoegd.

Ontbinding van de vakcentrale.

Artikel 32.

32.1. Wanneer de Algemene Vergadering tot ontbinding van de vakcentrale besluit,

wijst hij tevens aan wie met de liquidatie zal zijn belast en beslist hij over de
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bestemming van een eventueel batig saldo.

32.2. De Algemene Vergadering besluit over ontbinding van de vakcentrale.

De Algemene Vergadering besluit over de bestemming van het batig saldo van

de middelen van de vakcentrale.

EINDE STATUTEN.


